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CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU '5’ ‘f

Pncclio PRESENCIALssmoo no CEARA
cAM/um MUNICIPAL or IGUATU N9‘ 003/2°21 _ cAM"GU"w'cE'

CNPJ: 05.716.089/0001-O0 ,_
Rua Santos Dumont — S/N - Centro EXERCIUO‘ 2021

cgp; 53_500_163 _ |guatu _ ce_ ORGAO ORQAMENTARIO: Camera Municipal de Iguatu-Ce.
Oil." C0ntrata<;50 de empresa apta a executar servigos de Iicenciamento de uso de sistema web (pela
i"t@"1e!) ¢"$T°mil5\/9| de f0|h8 de pagamento, utilizando os navegadores tradicionais de internet (Firefox
Google Chrome, etc.) para atender as necessidades da Camara Municipal de lguatu, pelo periodo de 12
(doze) meses

TERMO DE HOMOLOGACAO
A C/'\MARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, na pessoa da sua Presidente, a Senhora FRANCISCA ELIANE
 Apés deliberar acerca de todos os sucessivos atos praticados durante todo o
transcorrer do processo administrativo de Iicitagao na modalidade PREGKO PRESENCIAL N9. 003/2021 —
CAM-IGUATU-CE, com o objetivo da contratagao do objeto acima citado, tendo em vista haver a
Equipe de Pregiio, deslgnada pela PORTARIA N9. 02/2021, de 04 de janeiro de 2021, composta pelos
servidores: José cinmoo PAES ammsro NETO - (Pregoeiro), José ROBERIO 0: SOUZA - (Equipe de
Apoio), FRANCISCA ALVES MAGALHAES — (Equipe de Apoio) e RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA -
(Equipe de Apoio) ter garantido durante todo 0 procedimento licitatorio a fiel observéncia ao principio
constitucional da Isonomia, onde se pode verificar também que o mesmo foi processado e julgado em
estrita conformidade com os principios basicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da
Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculacao ao lnstrumento Convocatério, do
Julgamento Objetivo, e dos que lhes sac correlatos, a fim de proporcionar iguais condicoes de disputa a
todos os Interessados e por sua vez habilitados a fornecer o objeto hora Iicitado, de forma a
potencializar assim 0 caréter competitivo do certame, pleiteando a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Cémara municipal. Por assim ser, fica claro, inequivoco e explicito que inexistem duvidas,
ressalvas ou entrelinhas a respeito da Iegalidade dos atos praticados pela Equipe de Pregio, tanto na
sua fase interna quanto na sua fase externa, portanto, eu, FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO,
Presidente da Cémara Municipal de Iguatu-Ce, no exercicio das minhas atribuigoes iegais, dou total fé
aos atos da Equipe de Pregao, para tanto, venho através do presente termo,Mil o processo
acima citado, para que produza os seus efeitos legais e juridicos.

Ao setor de Licitagoes para que se efetue a elaboragao do contrato do adjudicatario, nos moldes do
termo de adjudicagfio datado de 12 de Margo de 2021, parte integrante do processo administrativo de
Licitagao em questao.

Camara Municipal de Iguatu-Ce, em 12 de margo de 2021.
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FRANCISCA ELIANE BRAZ CARVALHO

Presidente da Cdmara Municipal de Iguatu-Ce
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